ALGEMEEN

Welkom op school!
De zomervakantie zit er weer op en maandag starten we met een
nieuw schooljaar. Na zo’n mooie, zonnige vakantie hebben we
weer zin om in een nieuwe groep aan het werk te gaan. In deze
Peptalk sturen we u nogmaals de informatie over het
continurooster.

Een nieuwe groep
Voor een goede sfeer is het erg belangrijk dat leerlingen elkaar
zo goed mogelijk kennen. De komende twee weken gaan we in de
groepen dan ook allerlei kennismakingsspelletjes doen om elkaar
dan ook nog beter te leren kennen.
Dit kan ook betekenen dat er regelmatig van plaats gewisseld wordt de eerste weken.
In de volgende Peptalk zullen wij u verder informeren over de plannen voor het komende
schooljaar.
Wij wensen alle leerlingen én hun ouders een leerzaam en gezellig schooljaar 2019-2020
toe!

Toestemming gebruik foto’s en video’s
In het kader van de wet op de privacy dienen wij alle ouders om toestemming te vragen
voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon of dochter. In het vorige schooljaar
heeft u hier een brief voor ingevuld.
Is er iets veranderd? Laat het ons dan weten. Zo niet, blijven de afspraken zoals u ze
hebt aangegeven van kracht.

Info per groep
Op de website is per groep informatie te vinden. Ook de kalender staat op de website.

Schoolreisje
Op dinsdag 3 september gaan we op schoolreis. Nadere informatie volgt…

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

Inloopmiddag
Op donderdag 29 augustus is er een inloopmiddag. U bent dan tussen 14.30 en 15.30 uur
van harte welkom om in de klas van uw kind(eren) te komen kijken.
De kennismakingsgesprekken vinden over een aantal weken plaats. Tegen die tijd
ontvangt u een uitnodiging via Social Schools.

Continurooster schooljaar 2019-2020
Maandag starten we met het continurooster. Voor de Peppel betekent dit dat we 4
dagen per week op school lunchen met de kinderen.
Dit geldt voor alle groepen.
Schooltijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur
8.30-12.15 uur (’s middags vrij)
8.30-14.30 uur
8.30-14.30 uur

In de groepen 3 t/m 8 zetten we om 11.55 uur samen de meegebrachte lunch klaar en om
12.00 uur gaan we eten.
Als we klaar zijn met eten is er tijd om buiten te spelen. Om 12.30 uur gaan we weer
naar binnen zodat om 12.35 uur de lessen weer kunnen beginnen.
De kinderen in groep 1/2 nemen iets meer tijd om te eten. Zij spelen voor of ná het eten
buiten.
Om ons te helpen met het surveilleren op het plein hebben we een medewerker van
Hoppas gevraagd ons te ondersteunen.
Zo zijn er altijd minstens 2 of 3 begeleiders op het plein tijdens het buiten spelen.
Om leerkrachten de gelegenheid te geven ook even pauze te nemen maken we gebruik
van een vakleerkracht gym en in een aantal groepen van een vakleerkracht muziek.
Natuurlijk zijn hier wel kosten verbonden. Gelukkig hebben veel ouders in de enquête
aangegeven een vrijwillige bijdrage te willen leveren.
De vrijwillige bijdrage voor het overblijven is € 35,00 per leerling per schooljaar, nog
minder dan 1 euro per week dus.
U kunt dit bedrag overmaken naar onze TSO rekening:
rek.nr: NL95 RABO 0137 5629 69 o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren)

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

Omdat we met z’n allen in de klas lunchen, maken we hier wél afspraken over:
Wat zit er wel in onze lunchtrommel
Boterhammen of broodjes met beleg
Een krentenbol of eierkoek
fruit
drinken zonder prik
een stukje kaas of worst

Wat zit er niet in onze lunchtrommel
snoep
drinken met prik
koek

Geef uw kind een gepaste hoeveelheid eten mee.
Niet teveel, tenslotte is de school om 14.30 uur alweer uit.
Het is voor ons allemaal nieuw en natuurlijk even wennen. Wij hebben er in ieder geval
zin in!

Gymrooster
Dinsdag:
8.45 – 9.45 uur: Groep 5
9.45 – 10.45 uur: Groep 4
10.45 – 11.45 uur: Groep 3
Vrijdag:
8.45 – 9.45 uur: Groep 8
9.45 – 10.45 uur: Groep 6
10.45 – 11.45 uur: Groep 7

Deze nieuwsbrief, foto’s en nog veel meer informatie vindt u op www.depeppel.nl

